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I.  DATA, HORA e LOCAL: 22/12/2020, às 10h, na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar – 

Anhangabaú, Jundiaí-SP. 

 

II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, sendo que todos os presentes 

participaram por videoconferência, conforme deliberação constante da REDIR 011/2020, em 

virtude do plano de contingências aplicado em razão do Covid-19. 

 

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Tatiana Emy 

Saimi, escolhidos por unanimidade.  

 

IV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.114/2020 – Aprovar o Aditamento n.º 004 ao Contrato MSG 

n.º 001/2018, firmado com Serrão Sociedade de Advogados, a fim de (i) alterar no Caput do 

Contrato, o endereço da sede da CONTRATANTE para Avenida Jundiaí, n° 1.184, 5° Andar, 

Anhangabaú, Jundiaí/SP, CEP 13208-053; (ii) Alterar a Cláusula Terceira - Prazo De Vigência 

e Prorrogação de Prazo, para prorrogar o prazo de vigência do referido contrato por adicionais 

12 (doze) meses;  (iii) Alterar a Cláusula Quinta – Faturamento e Condições de Pagamento, 

a fim de atualizar os dados para faturamento, em virtude da transferência da sede da MSG 

para a cidade de Jundiaí/SP; e (iv) Alterar a Cláusula Décima – Gestão do Contrato, para 

transferir a responsabilidade gerencial do contrato para a Diretoria da Presidência. O Contrato 

possui valor global de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), por demanda, e 

permanecerá inalterado; 2. PRD MSG.115/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos de 

passeio, com 'tag' de cobrança automática de pedágio e seguro total, incluído vidros e pneus, 

com limite de 3.000 quilômetros mensais, sem indicação de condutor e sem combustível, com 

película antifurto com transmissão luminosa mínima de 75%, para uso contínuo por 24 (vinte 

e quatro) horas pela Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG), pelo período de 12 

(doze) meses, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência, 

sendo 2 veículos tipo sedan e 1 veículo tipo SUV. O valor máximo global da Licitação será 

R$ 107.516,00 (cento e sete mil e quinhentos e dezesseis reais). O prazo de vigência 

contratual será de 12 (doze) meses; 3. PRD MSG.116/2020 – Aprovar o calendário de 

feriados, compensações e decisões administrativas referente ao exercício de 2021; 4. 

Assuntos Gerais: 4.1. Decisão a respeito do depósito de honorários periciais no processo 

1014774-08.2016.8.26.0309, proposto pela MSG em face de Eduardo Antônio Meirelles Picchi 

e outros, destinado a Vara da Fazenda Pública do Foro de Jundiaí, no valor de R$ 9.570,00, 

para remuneração do perito nomeado pelo juízo. Prazo fatal para pagamento: 03/02/2021; 

4.2. Decisão a respeito de apresentação de agravo de instrumento em face de decisão 

proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos da contadoria, nos autos 

do cumprimento de sentença 0001913-16.2020.8.26.0099, referente ao processo principal de 

n. 1003160-54.2016.8.26.0099, ação de constituição de servidão administrativa proposto pela 

MSG em face Luiz Eduardo Monteiro Lucas de Lima. Agravo de instrumento destinado ao 

TJSP, com valor de preparo de R$ 276,10 (referente à UFESP para 2020, a interposição se 

dará em 2021 e o valor do preparo aumentará um pouco). Prazo para interposição do recurso: 

21/01/2021; 4.3. Decisão a respeito de apresentação de Apelação no processo 1002532-

86.2016.8.26.0286, proposto pela MSG em face de Banco Fibra S/A destinado ao Tribunal de 
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Justiça do Estado de São Paulo, com valor de preparo de R$ 13.740,80 contra sentença que 

julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa fundada 

em Declaração de Utilidade Pública proposta pela MSG, fixando como valor devido o 

montante de R$ 343.520,11. Prazo fatal para interposição do recurso: 21/01/2021; 4.4. 

Decisão a respeito do pagamento da complementação do depósito de honorários periciais 

definitivos no processo 1000427-18.2016.8.26.0681, proposto pela MSG em face de Luiz 

Roberto Gothardi e outros, destinado a Vara Única do Foro de Louveira, no valor de 

R$ 2.000,00, para remuneração do perito nomeado pelo juízo. Prazo fatal para pagamento: 

22/01/2021; 4.5. Decisão a respeito de interposição de agravo de instrumento em face de 

decisão proferida no incidente de cumprimento de sentença provisório distribuído sob o n. 

0003714-85.2020.8.26.0286, referente ao processo de constituição de servidão administrativa 

de n. 1003050-76.2016.8.26.0286, ajuizado pela MSG em face de Antônio dos Santos Maciel 

e outros. Foi dispensada a prestação de caução pela parte requerida/exequente para 

levantamento dos valores que já se encontram depositados em juízo, mesmo que pendente o 

julgamento de agravo em recurso especial. Valor do preparo recursal: R$ 276,10 (O valor do 

preparo recursal refere-se ao ano de 2020, contudo, sofrerá atualização em 2021). Prazo para 

interposição do recurso: 21/01/2021; 4.6. Decisão a respeito do depósito de honorários 

periciais no processo 1001912-20.2016.8.26.0498, proposto pela MSG em face de Raízen 

Araraquara Açúcar e Álcool Ltda., destinado a Vara Única do Foro de Ribeirão Bonito, no valor 

de R$ 4.000,00, para remuneração do perito nomeado pelo juízo. Prazo para pagamento: 

22/01/2020; 4.7. Carta SIP-C/010/2020, de 14.12.2020, enviada pela Copel GeT, a respeito 

de notas fiscais pendentes de quitação. 

  

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.114/2020 – O Diretor-Presidente, Sr. José Jurhosa Junior, informou que 

será realizada apenas a prorrogação do prazo do contrato, mas não haverá alteração do valor. 

O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.114/2020; 

 

2) PRD MSG.115/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, informou que se refere ao processo de licitação visando a disponibilização de 

veículos para a utilização da equipe da MSG. Destacou, ainda, que o valor teto da licitação 

está acima do previsto no orçamento de 2021, mas existe orçamento na rubrica “outros”, o 

qual poderá ser remanejado para o centro de custo decorrente desta contratação. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG. 115/2020; 

 

3) PRD MSG.116/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, informou que o calendário disponibilizado apresenta todos os feriados no ano de 

2021 e nos dias úteis existentes entre o fim de semana e o feriado, denominado “dia ponte”, 

não haverá expediente, devendo, no entanto, haver a compensação de horas. O Colegiado 

de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG. 116/2020; 

 

4) Assuntos Gerais: 4.1. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 14/12/2020, que a MSG apresentou oferta inicial 
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de R$ 302.444,81 (base set/2014). Realizada perícia prévia, esta encontrou o montante de 

R$ 2.400.120,00 (base abr/2017). Posteriormente, diante das discordâncias apresentadas ao 

valor apurado, foi determinada a realização de perícia definitiva, com arbitramento de 

honorários, que foram depositados pela autora no montante de R$ 5.950,00. Posteriormente, 

o Juízo houve por bem nomear perito diverso do que atuou nos autos. Intimado a se 

manifestar sobre a proposta de honorários, o perito apresentou o montante de R$ 16.340,00, 

valor este que foi impugnado pela autora. Com isso, o profissional nomeado foi intimado a se 

manifestar acerca da impugnação apresentada, tendo formulado nova proposta no valor de 

R$ 15.520,00 (quinze mil, quinhentos e vinte reais). Considerando que a autora já realizou 

depósito no valor de R$ 5.950,00, restam R$ 9.570,00 para complementação do valor. Em 

adição, informou que, (i) faz-se necessária a realização de perícia, tendo em vista haver 

discordância entre as partes acerca do valor da indenização e ainda do valor apurado em 

perícia prévia; (ii) a proposta do perito encontra-se de acordo com os serviços a serem 

realizados e já houve impugnação da autora. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

deliberou pelo depósito da complementação do valor dos honorários periciais no 

Processo em comento; 4.2. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado 

Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 14/12/2020, que a MSG apresentou nos autos 

da ação originária n. 1003160-54.2016.8.26.0099, oferta inicial de R$ 76.165,27 (Base 

set/2014) a título de indenização pela servidão. Foi determinada a realização de avaliação 

prévia, na qual foi encontrado o valor de R$ 790.000,00 (base jul/2016), com o qual a autora 

discordou. Realizada perícia definitiva, foi indicado o valor de R$ 429.000,00 (jul/2017), com 

o qual a autora também discordou, contudo, realizou o depósito do referido valor em 

23/01/2018, a fim de obter a imissão provisória na posse, que foi cumprida em 05/02/2018. 

Foi proferida sentença que julgou procedente o pedido de constituição de servidão 

administrativa, mediante o pagamento do valor de R$ 491.163,75, determinando a aplicação 

do índice de desvalorização remanescente de 0,08, não indicado na perícia definitiva, mas 

previsto na perícia prévia, o que aumentou o valor indicado na perícia definitiva. Determinou 

sobre o valor complementar deverá incidir correção monetária conforme tabela do TJSP e 

incidência de juros de mora no importe de 6% ano, a partir do trânsito em julgado. Previu o 

abatimento das quantias já depositadas, com os acréscimos aplicados pela instituição 

financeira, bem como fixou honorários de sucumbência no importe de 5% da diferença entre 

o valor ofertado na inicial e o montante total fixado. Foi interposto recurso de apelação ao qual 

foi negado provimento, tendo sido interposto Recurso Especial, que não foi conhecido pelo 

TJSP. Foi interposto agravo para destrancar o REsp, tendo os autos sido remetidos ao STJ, 

ainda sem julgamento. Em razão da ausência de efeito suspensivo do REsp, a parte ré 

apresentou cumprimento de sentença provisório, alegando ser devido o montante de 

R$ 106.156,98 para junho de 2020. Posteriormente, o requerido/exequente apresentou o valor 

atualizado de R$ 126.575,17, que foi bloqueado mediante Bancejud em 22/07/2020. Foi 

apresentada impugnação ao cumprimento de sentença no qual alegou-se que os cálculos 

apresentados pela exequente estariam incorretos em razão da ausência de atualização do 

depósito prévio para a data da realização do laudo definitivo, bem como porque não houve o 

abatimento do valor depositado em juízo, devidamente atualizado e com os acréscimos legais. 

Foi determinada a realização de cálculo pela contadoria, que apontou os equívocos de cálculo 

da parte exequente quanto a atualização do depósito prévio para fins de identificação do valor 
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complementar devido, contudo, deixou de descontar o valor já depositado com os acréscimos 

legais, tendo abatido somente o valor histórico, tendo concluído que seria devido ao executado 

o montante de R$ 95.670,40, o que foi impugnado pela autora/executada. Não obstante a 

impugnação aos cálculos da contadoria, foi proferida decisão homologando os cálculos da 

contadoria, bem como determinando a incidência de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários de 10% (dez por cento), com o retorno para a contadoria para que sejam 

acrescidas as referidas penalidades, bem como descontado o valor que foi bloqueado nos 

autos. Em adição, informou que, (i) em que pese o juízo não ter proferido decisão julgando a 

impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria ainda que 

impugnado pela autora/executada, assim, necessária a interposição de agravo de instrumento 

dessa decisão, a fim de evitar eventual argumentação de preclusão; (ii) não foi considerado 

pela Secretaria do juízo o valor atualizado do depósito realizado nos autos, com os acréscimos 

legais, conforme previsto na sentença, (iii) ainda que se considere os cálculos da contadoria, 

com o qual a autora discordou, há excesso de execução, eis que o valor identificado pela 

contadoria é superior ao indicado pelo exequente, razão pela qual não há que se falar na 

incidência de honorários de 10% (dez por cento), que será também arguido no agravo de 

instrumento. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação 

de Agravo de Instrumento no Processo em comento; 4.3. O escritório Sgarbi & Magalhães, 

na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 14/12/2020, que a 

MSG apresentou oferta inicial de R$ 37.621,60, tendo a ação sido ajuizada inicialmente em 

face de André Cesar De Camargo e Pedro Portescheller De Camargo. No curso da ação o 

Banco Fibra ingressou nos autos alegando que a servidão administrativa irá impactar imóvel 

de sua propriedade, tendo adquirido dos antigos proprietários indicados na inicial. Assim, o 

Banco Fibra foi incluído no polo passivo da ação, com a exclusão dos requeridos anteriores. 

Foi determinada a realização de perícia prévia, foi indicado o valor de R$ 220.261,95 

(Jun/2016) com o qual a autora discordou, contudo, realizou o depósito em 10/05/2018, a fim 

de obter a imissão provisória na posse, que foi deferida e cumprida em 07/08/2018. Realizada 

perícia definitiva, apontou-se o valor de R$ 343.520,11 para maio de 2020, que também foi 

impugnado pela autora. Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido para 

constituir a servidão mediante o pagamento do valor de R$ 343.520,11, para maio/2020, 

devendo ser descontado o montante já depositado em juízo (R$ 220.261,95), fixando o saldo 

remanescente no montante de R$ 123.258,46 para maio/2020, sobre o qual deverá ser 

acrescido de correção monetária conforme índices do TJSP, bem como de juros 

compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da imissão na posse (07.08.2018), e 

de juros de mora de 6% (seis por cento), a partir do trânsito em julgado. Fixou honorários de 

sucumbência no importe de 1% (um por cento) sobre a diferença entre o valor proposto e o 

valor arbitrado. Foram opostos embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos 

para determinar a correção monetária do depósito prévio para fins de se identificar o valor 

complementar a ser depositado nos autos. Em adição, informou que, (i) cabível a interposição 

do recurso de apelação, tendo em vista que o valor apurado em perícia é demasiadamente 

superior ao ofertado pela MSG; (ii) poderão ser apontados os vícios dos laudos técnicos 

apresentados e impugnados pelos assistentes técnicos da autora, que acarretam na 

inobservância dos critérios estabelecidos pelos artigos 23 e 27 Decreto Lei no 3.365/41 para 

fixação da indenização. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela 
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apresentação do Recurso de Apelação no Processo em comento; 4.4. O escritório Sgarbi 

& Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou, por e-mail enviado em 

16/12/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 111.397,73 (base set/2014). Realizada 

perícia prévia, esta encontrou o montante de R$ 465.066,11 (base set/2016). Posteriormente, 

diante das discordâncias apresentadas ao valor apurado, foi determinada a realização de 

nova perícia, que encontrou o montante de R$ 2.181.085,40 (base out/2017). Ato contínuo, a 

autora requereu a realização de perícia definitiva, que foi determinada pelo Magistrado, tendo 

sido arbitrados honorários provisórios no valor de R$ 2.000,00, devidamente pagos pela MSG. 

Posteriormente, as partes celebraram acordo no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e 

duzentos mil reais). Em que pese as tratativas de acordo, a perícia definitiva foi realizada pelo 

expert nomeado. Sobreveio sentença homologatória do acordo, extinguindo o feito com 

resolução de mérito. No que tange aos honorários periciais, o Magistrado fixou seus 

honorários definitivos em R$ 4.000,00, com a dedução de R$ 2.000,00 já depositados nos 

autos, os quais deverão ser pagos pela MSG. Considerando que a autora já realizou o 

depósito no valor de R$ 2.000,00, foi intimada a efetuar o pagamento da complementação do 

valor dos honorários periciais fixados na sentença, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Em adição, informou que, (i) faz-se necessário o pagamento da complementação dos 

honorários periciais fixados na sentença homologatória, tendo a sentença transitada em 

julgado no dia 03/12/2019; (ii) em que pese a realização do acordo no curso do processo, a 

perícia foi efetivamente realizada conforme determinação do Juízo. O Colegiado de 

Diretores, por unanimidade, deliberou pelo pagamento da complementação dos 

honorários periciais no Processo em comento; 4.5. O escritório Sgarbi & Magalhães, na 

pessoa de seu advogado Bruno Alvim, informou por e-mail enviado em 17/12/2020, que a 

MSG apresentou a oferta inicial de R$ 71.668,97 a título de justa indenização pela constituição 

de servidão administrativa. Realizada perícia prévia, foi apurado o valor de R$ 1.207.243,53 

(base jul/2016), como qual a autora discordou, no entanto, realizou o deposito do referido 

montante em 21/02/2017, para fins de imissão provisória na posse, que foi cumprida em 

14/03/2017. Em sede de perícia definitiva, foi apontado pelo perito o valor de R$ 1.033.656,96 

(base fev/2019). Foi proferida sentença julgando parcialmente procedente para constituição 

da servidão, fixando a quantia de R$ 1.033.656,96 à título de indenização, bem como 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono do 

requerido, fixados em 1% sobre a diferença entre o valor proposto e o valor arbitrado. Foram 

opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Na sequência, foi interposto recurso 

de apelação, ao qual foi negado provimento, razão pela qual foi interposto Recurso Especial, 

não conhecido pelo TJSP. Da decisão de não conhecimento, foi interposto agravo em recurso 

especial, tendo os autos sido remetidos ao STJ, contudo, ainda sem julgamento. Foi 

instaurado cumprimento de sentença provisório na qual o requerido/exequente pugnou pelo 

levantamento do valor que já se encontra depositado em juízo, sendo dispensada a caução. 

Apresentou-se impugnação ao cumprimento de sentença argumentando quanto à 

impossibilidade de dispensa de caução para o caso em tela, diante do nítido risco de grave 

dano ou de incerta reparação, o que impede a dispensa da caução, mesmo nos casos 

inicialmente previstos no artigo 521, conforme parágrafo único do mesmo artigo. Foi proferida 

decisão rejeitando a impugnação sob o argumento de que o artigo 521, III do CPC prevê a 

possibilidade de dispensa de caução quando pendentes de julgamento de agravo em recurso 
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especial, sem ter discorrido acerca da argumentação levantada quanto ao risco, conforme 

prevê o parágrafo único do artigo 521. Em adição, informou que, cabível a interposição de 

agravo de instrumento, tendo em vista: (i) em que pese a situação do caso concreto – 

pendência de julgamento de agravo em recurso especial – se apresentar como hipótese de 

dispensa de caução para levantamento de valores em cumprimento de sentença provisório, o 

parágrafo único do artigo 521 prevê que, mesmo nesse caso, havendo risco de grave dano 

ou de incerta reparação, a  exigibilidade de caução poderá ser mantida pelo juízo; (ii) pode-

se argumentar que o levantamento de valores controversos, eis que está se discutindo 

exatamente o valor devido, manifesta-se como risco de incerta reparação, diante da manifesta 

dificuldade de reaver os valores na eventual reversão da sentença, considerando ainda a 

notável discrepância entre o valor ofertado e o fixado em juízo. O Colegiado de Diretores, 

por unanimidade, deliberou pela apresentação de Agravo de Instrumento no Processo 

em comento; 4.6. O escritório Sgarbi & Magalhães, na pessoa de seu advogado Bruno Alvim, 

informou por e-mail enviado em 17/12/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de 

R$17.664,09 (dezessete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) para a 

Faixa de ARA2FDI-RIB-0035-01 e R$15.778,58 (quinze mil setecentos e setenta e oito reais 

e cinquenta e oito centavos) para a Faixa de ARA2ITT-RIB-0032-01, totalizando o montante 

de R$33.442,67 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete 

centavos). Realizada perícia prévia nos autos, encontrou o montante de R$ 39.463,00 (trinta 

e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais) devido pelas benfeitorias. Posteriormente, 

em que pese a concordância da MSG com relação ao laudo de avaliação realizado, o Juízo 

houve por bem determinar a realização de perícia definitiva nos autos. O perito apresentou o 

montante de R$ 4.000,00, valor este que foi impugnado pela autora. Com isso, o profissional 

nomeado, foi intimado a se manifestar acerca da impugnação apresentada pela autora, não 

tendo sido a proposta aceita pelo expert, que manteve o valor de R$ 4.000,00 anteriormente 

apresentado. Em adição, informou que, (i) em que pese a concordância da MSG com a 

avaliação realizada, o Juízo determinou a realização de perícia definitiva nos autos, sendo 

que inclusive a MSG já apresentou quesitos e indicou assistente técnico nos autos; (ii) a 

proposta do perito encontra-se de acordo com os serviços a serem realizados e já houve 

impugnação da autora. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pelo 

pagamento dos honorários periciais no Processo em comento; 4.7. O Diretor Técnico, 

Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que, após a deliberação da Redir nº 036 de 02 de julho de 

2020, foi enviada correspondência para a Copel solicitando o cancelamento das notas fiscais 

emitidas em desacordo com o contrato. Entretanto, após tratativas entre a Copel e a MSG, foi 

encaminhada pela Copel, em 15/12/2020, nova correspondência apresentando uma proposta 

para solução da pendência, qual seja, o aceite das notas fiscais e a respectiva quitação sem 

encargos, visto que não serão cobrados pela Copel GeT multas e juros por atraso no 

pagamento. Diante disso, a MSG reanalisou a questão internamente sobre os aspectos 

financeiros e jurídicos e entende que é possível efetuar o pagamento das notas, conforme 

proposta apresentada. Recomenda-se, portanto, a reconsideração da deliberação consignada 

na Ata da Redir nº 036/2020 e a realização do pagamento das notas fiscais relativas aos 

serviços prestados nos meses de maio a agosto de 2019. O colegiado de Diretores, por 

unanimidade, retificou a decisão inserida na Ata da Redir nº 036/2020 e deliberou pelo 

pagamento das Notas Fiscais pendentes de quitação, referente ao Contrato MSG 019/2018. 
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VI. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a 

Ata que, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente, surtindo todos os seus 

efeitos legais, sendo remetida à assinatura física daqueles que participaram da reunião 

remotamente.  

 

 

Mesa: 

 

______________________________      _____________________________ 

José Jurhosa Júnior                                           Tatiana Emy Saimi  

Presidente                   Secretária 

 

 

Diretoria: 

 

 

______________________________        ______________________________ 

José Jurhosa Júnior                                            Eduardo Henrique Garcia     

Diretor-Presidente   Diretor Financeiro 

Diretor de Meio Ambiente e Fundiário                 Diretor de Contratos                 

    

                                                         

______________________________        ______________________________ 

Joerlei Carvalho Alves                                         Mariceli Schmidt dos Santos                      

Diretor Técnico                                                    Diretora de Administração e Compliance   
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